
G  e  m  e  e  n  t  e  n  i  e  u  w  s
ALGemene inFORmAtie

Gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-12.30 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, hand-
having- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag: 
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag: 
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizin-
gen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag: 
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur

Openingstijden 
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513255

Openingstijden Loket wonen, 
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513131

wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111 

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

Openingstijden 
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.  9.00-12.00 uur 
  19.00-00.00 uur

Alarm
Centrale telefoonnummers 
van diverse hulpdiensten: 
- Ambulancevervoer, 
 brandweer, politie: 112 
- Politie niet-spoedeisend: 
 0900 8844 
- Storingsnummer brandweer 
 (centrale): 0297-565656 
- Huisartsen spoedgevallen 
 overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen 
 ’s avonds en in het weekend: 
 020 4562000 

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  RTV Noord-Holland
 Radio ether: FM 88.9
 Radio kabel: FM 89.9 
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 24 uur 
per dag bereikbaar, buiten kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Gemeenteraad 
heeft een eigen 

website
Sinds 14 september heeft de ge-
meenteraad van Uithoorn een eigen 
website. Op deze website vindt u on-
der andere informatie over:

-  Nieuws rondom de gemeenteraad; 
-  Agenda’s van raadsvergaderingen;
-  Wie de gemeenteraadsleden zijn 

en wat de gemeenteraad doet.

Op deze wijze hoopt de gemeente-
raad overzichtelijk te maken wat de 
rol van gemeenteraadsleden is, waar 
zij voor staan en hoe u een gemeen-
teraadslid kunt benaderen. Bent u 
geïnteresseerd ga dan naar www.
uithoorn.nl en via de zogenaamde 
banner komt u op de raadswebsite. 
Mocht u willen meedenken over de 
raadswebsite stuur dan een berichtje 
naar griffie@uithoorn.nl

Op 9 september heeft de Hoge Raad 
geoordeeld dat er geen leges mogen 
worden geheven voor een Neder-
landse Identiteitkaart (NIK). Het ar-
rest van de Hoge Raad is per direct 
van kracht en dit betekent dat er aan 
de balie geen leges meer worden ge-
vraagd voor de NIK voor personen 
boven de 14 jaar.

Krijg ik mijn geld terug?
Inwoners van Uithoorn boven de 14 
jaar die tot uiterlijk zes weken voor 
9 september (29 juli 2011) een NIK 
hebben aangevraagd, zullen alle-
maal de betaalde leges terug krij-
gen. Deze personen hebben inmid-
dels een brief met nadere informatie 
ontvangen. Ook aanvragers die bij de 
aanvraag al direct bezwaar hebben 
gemaakt tegen de geheven leges 
krijgen deze terug. Zij hoeven verder 
geen actie te ondernemen. 

Veel aanvragen
In heel Nederland worden op dit mo-
ment enorm veel aanvragen voor een 
NIK gedaan. Dit levert een probleem 
op bij de producent van de kaarten. 
Dit heeft gevolgen voor de levering.

Kaart zonder prioriteit?
Wanneer u al in het bezit bent van 
een geldige NIK of een geldig pas-
poort en u wilt nu direct gebruik gaan 
maken van de gratis afgifte van de 

NIK, krijgt u deze kaart niet direct in 
uw bezit. Vanwege de hierboven aan-
geduide problemen bij de producent , 
moeten wij uw aanvraag voorlopig tot 
11 oktober aanhouden. Het ministe-
rie oordeelt in dit geval dat uw aan-
vraag er één is zonder prioriteit. Dit 
betekent dat u niet eerder in het be-
zit van uw kaart komt dan 18 oktober. 

Kaart met prioriteit?
Wanneer uw huidige paspoort of NIK 
al is verlopen, of binnen nu en twee 
maanden verloopt volgt er een nor-
male aanvraagprocedure. U kunt uw 
NIK dan na vijf werkdagen weer op-
halen. De producent kan deze vijf 
werkdagen op dit moment nog niet 
garanderen. Wanneer dit wel het ge-
val is, proberen wij u hierover tijdig te 
informeren. 

spoedaanvraag voor een 
nederlandse identiteitskaart
Spoedaanvragen voor de NIK zijn 
tot nader orde niet mogelijk. Wij ver-
ontschuldigen ons voor de mogelij-
ke overlast die dit voor u meebrengt. 
Wanneer u met spoed een reisdocu-
ment nodig heeft, kan dit dus tijdelijk 
alleen een paspoort zijn.

wat moet ik meenemen voor 
een aanvraag?
Voor de aanvraag van een NIK moet 
u al uw reisdocumenten meenemen. 

Gratis afgifte nederlandse 
identiteitkaart (niK)

Kappen en planten van bomen in europarei
De komende maanden worden er in 
Europarei 58 bomen gekapt. Daar 
staat tegenover dat de gemeente 70 
nieuwe bomen laat planten. In plaats 
van hoge struiken komen er lager blij-
vende soorten.

waarom bomen kappen?
Net zoals bij de eerdere herinrichting 
van de openbare buitenruimte, wordt 
ook ditmaal het groen aangepakt. We 
laten natuurlijk alleen bomen kappen 
wanneer daar een goede reden voor 
is. Kappen gebeurt bijvoorbeeld als: 
- de boom oud of ziek is en daar-

door kan omwaaien 
- de boom zo dicht bij andere bo-

men staat dat ze elkaar in hun ont-
wikkeling belemmeren. Het is dan 
beter om een boom weg te halen 
ten gunste van de omringende bo-
men. 

- de boom zo dicht bij een flat staat 
dat de takken bij storm tegen het 
gebouw slaan waardoor bescha-
digingen optreden.

nieuwe bomen
Op plaatsen met voldoende ruimte 
worden nieuwe bomen geplant. Af-
hankelijk van de beschikbare ruim-
te is gekozen voor klein blijvende of 
groter wordende soorten. De nieuwe 
bomen komen alleen op plaatsen te 

staan waar ze ongehinderd kunnen 
uitgroeien.

Veiligheid 
Door hoge struiken te vervangen 
door lager blijvende soorten, wordt 
het gebied overzichtelijker en neemt 
de sociale controle toe. Hierdoor voe-
len mensen zich er veiliger.

informatie 
Heeft u vragen of wilt u meer infor-
matie? Neem dan contact op met pro-
jectleider Peter Pieterse, alle werkda-
gen telefonisch bereikbaar op (0297) 
513111.

ACtiViteiten KALenDeR
Activiteiten en evenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? 
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. De-
ze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

meer weten?
- Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, 

het aanvragen van een vergunning of melding. 
-  Stuur uw vraag of foto’s naar. activiteitenkalender@uithoorn.nl 

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen 
niet te vermelden.

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten 
voor de rest van het jaar op onze website www.uit-
hoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheerac-
ties. Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

elke ma. Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Elke maandagmiddag, vrij
middag spelen. Zaal open om 13.00 uur. Kosten: € 1,75 p.p. (inclusief 1x 

koffie/thee).
t/m 2 okt. Expositie Vanishing Landscapes/ The Volgermeer recreated. 

Fototentoonstelling met werk van Daan Zuijderwijk en Maaike 
Vergouwe. Donderdag en vrijdag 14.00-17.00 uur. Weekend: 
12.00-17.00 uur. 10 september 10.00-17.00 (open monumenten-
dag) Toegang gratis. Galerie Fort aan de Drecht, Grevelingen 50 
Uithoorn. Contact: info@galeriefortaandedrecht.nl en www.gale-
riefortaandedrecht.nl. 

t/m 26 nov. Spelend schilderen wat je raakt, 11 lessen op zaterdagmiddag 
13.30-16.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 

86 in Uithoorn Kosten: € 225,-. Contact: Joke Zonneveld, 020-
6418680, www.jokezonneveld.nl en info@jokezonneveld.nl.

t/m 22 nov. Spelend schilderen wat je raakt, 6 lessen op dinsdagochtend 
9.30-12.30 uur. Atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 
86, Uithoorn Kosten: € 130,-. Contact: Joke Zonneveld, 020-
6418680, www.jokezonneveld.nl en info@jokezonneveld.nl.

t/m 30 sept. Expositie ‘360 graden Uithoorn’, De Fotokring Uithoorn bestaat 
40 jaar, ter ere van dit lustrum organiseert de Fotokring deze ex-
positie in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16, 
1423 AJ Uithoorn. Openingstijden maandag t/m donderdag 8.30-
17.00 uur en vrijdagen van 8.30-14.00 uur. Toegang gratis.

24 sept.  Burendagbrunch in wijksteunpunt Bilderdijkhof. Opgeven via tel.: 
567209.

30 sept. Shantykoor De Turfschippers, 14.30 uur. wijksteunpunt Bilderdijk-
hof. Zaal open: 14.00 uur. Kosten: € 7,50 (incl. koffie en thee) of  
€ 12,50 (incl. koffie, thee en maaltijd). Kaarten te koop in wijk-
steunpunt. Info: 567209

22-25 sept. Snuffelmarkt, C. Verolmelaan 160-166 
24 sept. Buurtendag, Amstelplein, 13.00-17.00 uur http://buurtbeheer.uit-

hoorn.nl/
25 sept.  Klaas Bakker Pianorecital, pianomuziek en beelden onder de ti-

tel “Een reis naar Majorca”, Thamerkerk, start 14.30 uur. Kosten:  
€ 12,- Meer info: www.scau.nl of J. Heijlman jheijlman@kabel-
foon.nl of 0297-563709.

30 sept. Klaverjassen in Buurthuis Ponderosa. Vrij spelen. Zaal open om 
19.30 uur. Kosten: € 2,00 p.p. (inclusief 1x koffie/thee).

30 sept. Nostalgische avond in het Dorpshuis De Quakel. Oude films en 
foto’s van Toen & Nu op een groot scherm. Aanvang: 19.30 uur. 
Organisatie Stichting De Kwakel Toen & Nu, www.de-kwakel.
com

 evenementen vanaf oktober 2011 staan op 
www.uithoorn.nl

u kunt reageren op concept 
APV 2011
Burgemeester en wethouders zijn van plan om de gemeenteraad voor 
te stellen in te stemmen met de Algemene plaatselijke verordening 
(APV) 2011. Eerst krijgt u de gelegenheid om in de periode van 21 
september t/m 1 november 2011 schriftelijk te reageren op de concept 
APV 2011. De APV 2011 ligt ter inzage bij de receptie in de hal van het 
gemeentehuis, het Dorpshuis De Quakel aan de Kerklaan 16 en de bi-
bliotheek aan de Alfons Ariënslaan 1.

Voorgeschiedenis
Bij vaststelling van de huidige Algemene plaatselijke verordening Uit-
hoorn 2009 heeft de gemeenteraad verzocht om na inwerkingtreding 
van deze verordening een beknopte evaluatie uit te voeren naar de ge-

volgen van de destijds ingevoerde wijzigingen.  
Dit is onlangs na raadpleging van diverse betrokkenen gebeurd 

en heeft geresulteerd in de concept Algemene plaatselijke ver-
ordening 2011 (APV 2011). Ook is de APV 2011 aangepast 

aan actuele regelgeving zoals de Europese Diensten-
richtlijn en de Wet algemene bepalingen omgevings-

recht. 

Als u dus een NIK naast uw paspoort 
wilt aanvragen, moet u ook uw pas-
poort bij deze aanvraag meenemen.

wanneer kan ik de aanvraag 
doen?
U kunt een NIK aanvragen tijdens de 
openingstijden van Burgerzaken. De-
ze zijn als volgt:
maandag
08.30-14.00 uur vrije inloop
14.00-17.00 uur op afspraak*
dinsdag
08.30-14.00 uur vrije inloop
14.00-17.00 uur op afspraak*
woensdag
08.30-17.00 uur vrije inloop
17.00-20.00 uur avondopenstelling; 
Tijdens deze openstelling is Burger-
zaken alleen geopend voor de aan-
vraag van reisdocumenten, rijbewij-

zen, verhuizingen of uittreksels
donderdag 
08.30-14.00 uur vrije inloop
14.00-17.00 uur op afspraak* 
vrijdag
08.30-14.00 uur 
(vanaf 14.00 uur gesloten)
Om voor de maandag-, dinsdag- of 
donderdagmiddag (na 14.00 uur) een 
afspraak te maken kunt u bellen met 
0297-513111. Als u kiest voor een af-
spraak voorkomt u dat u lang moet 
wachten.
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

W W W . U I T H O O R N . N L

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. He-
laas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. 
Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, 
tel. 0297-513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de of-
fi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibli-
otheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het 
gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden 
in de colofon.

 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondisse-
mentsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een 
motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening wor-
den door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij 
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-

den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht.

 TER INZAGE
Permanent: 
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
- Verordening Commissie Brede School. 
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ge-

meente Uithoorn 2008. 
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenricht-

lijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverorde-
ning Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en 
de Bouwverordening 2007. 

- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. 
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats. 
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn. 
Tijdelijk:
- Opheffen stopverbod eigen terrein servicefl at Thamerhorn. Ter inzage van 17 

augustus t/m 28 september 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 
0297-51311.

- Uitbreiding parkeerverbod in de Stationsstraat ten behoeve van het evenement 
Tropical Night op zaterdag 27 augustus 2011. Ter inzage van 17 augustus t/m 
28 september 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesluit Voet/Beachvolleybalevenement zondag 21 augustus 2011. 
Ter inzage van 17 augustus tot en met 28 september 2011. Contactpersoon: 
mw. S.I. van der Waals, 0297-513111. 

- Verkeersbesluit Streekmarkt aan de Schans op 10 september 2011. Ter inza-
ge van 31 augustus t/m 12 oktober 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der 
Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesuilt Filmvoorstelling aan de Amstel op 17 september 2011. Ter in-
zage van 31 augustus t/m 12 oktober 2011. Contactpersoon: mw. S.I. van der 
Waals, 0297-513111.

- Privacyreglement Basisregistratie personen (BRP) 2011. Ter inzage van 21 
september t/m 19 oktober 2011. Contactpersoon: mw. P.E. Zanoli , 0297-
513111. 

- Beheerregeling Basisregistratie personen (BRP) 2011. Ter inzage van 21 sep-
tember t/m 19 oktober 2011. Contactpersoon: mw. P.E. Zanoli, 0297-513111. 

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- Het Fort 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van een ber-

ging. Ontvangen 12 september 2011.
- Het Korte Eind 1 HS26, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden 

van het tuinhuis, het vervangen van de berging en het vervangen van het ach-
tergevelkozijn. Ontvangen 14 september 2011.

Dorpscentrum
- Dorpsstraat 32, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voor-

gevel en het vergroten van de winkel. Ontvangen 13 september 2011
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Koolmees 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de wo-

ning aan de achterzijde op de eerste verdieping. Ontvangen 14 september 
2011.

- Kuifmees 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakop-
bouw. Ontvangen 12 september 2011.

- Kuifmees 41, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-
kapel. Ontvangen 8 september 2011.

Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 100e, aanvraag omgevingsvergunning voor het ver-

lengen van een tijdelijke noodlokaal voor een jaar. Ontvangen 13 september 
2011.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar aan Uithoornse Hockeyclub Qui Vi-

ve voor het organiseren van het AB-feest op 17 september 2011 van 21.00 tot 
01.00 uur.

- Irislaan 34, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde. Bezwaar: t/m 24 oktober 2011.

- tussen Drechtdijk 59 en Het Fort 40, omgevingsvergunning voor het plaatsen 
van een tijdelijke brug. Bezwaar: t/m 25 oktober 2011.

- Boterdijk 170, aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen van een dakop-
bouw. Bezwaar: t/m 26 oktober 2011.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein, vergunning aan Nahr Entertainment voor het organiseren van 

Buurten bij de Buren op 24 september 2011 van 13.00 tot 17.00 uur. Bezwaar 
t/m 1 november 2011 

Bedrijventerrein Uithoorn
- Anthony Fokkerweg 26, omgevingsvergunning voor het vestigen van een be-

drijf in aankoop en verkoop van auto’s als nevenactiviteit bij tankstation Eshuis 
& Kroezen VOF. Bezwaar: t/m 27 oktober 2011.

- Industrieweg 15, omgevingsvergunning voor het vestigen van een bedrijf in 
aankoop en verkoop van auto’s. Bezwaar: t/m 27 oktober 2011



Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WoZ/belastingen. 

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk en 
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg. 

openingstijden 
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer 
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Woensdag in beide gemeenten  
13.30-16.30 uur: vrije inloop 
Maandag t/m donderdag   
12.00-17.00 uur: op afspraak 
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 32 55.

openingstijden loket Wonen, 
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag 
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag  
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 31 31.

telefoonnummer 
cluster WoZ/belastingen 
Aalsmeer en Uithoorn 
tel. (0297) 38 75 30 

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

eigen bijdrage Wmo-voorzieningen
Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkings-
verband Aalsmeer - Uithoorn heeft besloten 
om met ingang van 1 september 2011 voor alle 
nieuwe Wmo-voorzieningen een eigen bijdrage 
op te leggen. Deze eigen bijdrage zal in reke-
ning worden gebracht voor de volgende soor-
ten voorzieningen:

 huishoudelijke verzorging,
 gespecialiseerde begeleiding,
 woonvoorzieningen,
 vervoersvoorzieningen (met uitzondering 

van het collectief vervoer/Regiotaxi).
De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk 
van een aantal factoren, namelijk:

 het (gezamenlijk) verzamelinkomen,
 de huurprijs dan wel de kostprijs die het 

Samenwerkingsverband aan de leverancier 
van de voorziening heeft betaald.

De eigen bijdrage wordt berekend, vastgesteld 
en geïnd door het Centraal Administratie Kan-

toor (CAK). Men betaalt nooit meer dan de door 
het CAK vastgestelde maximale periodebij-
drage. Het CAK zorgt ervoor dat bij de inning van 
de eigen bijdrage rekening wordt gehouden met 
de eigen bijdrage voor AWBZ-zorg en andere 
Wmo-voorzieningen. Voor een indicatieve 
berekening van de maximale periodebijdrage 
is op de website van het CAK www.hetcak.nl  
een rekenmodule beschikbaar. 
Ook voor alle Wmo-voorzieningen die voor  
1 september 2011 zijn toegekend gaat een 
eigen bijdrage gelden. Alle gebruikers van deze 
Wmo-voorzieningen worden schriftelijk bena-
derd en ondermeer op de hoogte gesteld vanaf 
wanneer de eigen bijdrage ingaat. 

Heeft u vragen over de invoering van de eigen 
bijdrage? Neem dan contact op met het Loket 
Wonen, Welzijn en Zorg. De gegevens vindt u 
links op deze pagina.

Bijzondere bijstand is bedoeld voor inwoners 
van Aalsmeer en Uithoorn die moeten rondko-
men van een inkomen op of rond het minimum. 
De hoogte van uw inkomen, of het eigen vermo-

Bijzondere bijstand
gen (eigen huis, spaargelden, caravan, boot, 
etc.) waarover u beschikt, is wel van invloed. 
Als u een inkomen op minimumniveau ont-
vangt, krijgt u meer vergoed dan iemand met 
een wat hoger inkomen. Wanneer u noodzake-
lijke kosten in een bijzondere situatie niet kunt 
betalen, kunt u wellicht aanspraak maken op 
de bijzondere bijstand. Het moet gaan om bij-
zondere kosten waarin uw inkomen (uitkering 
of salaris) niet voorziet en die uw draagkracht 
te boven gaan. De kosten moeten te maken 
hebben met uw persoonlijke omstandigheden: 
beoordeling vindt plaats op grond van uw indi-
viduele situatie. Belangrijk is dat u de aanvraag 
vóór de uitgave doet. Daarmee voorkomt u 
financiële problemen. 

Welke kostenposten vallen onder 
deze regeling
In onderstaande lijst vindt u een aantal bijzon-
dere kostenposten. Dit zijn slechts een aan-

tal voorbeelden. Of uw kosten in aanmerking 
komen, kunt u het beste bespreken met een 
medewerker van het cluster Werk en Inkomen.

 bril (plus glazen), contactlenzen;
 bevallingskosten, kosten van kraamdagen 

die voor eigen rekening blijven;
 dieetproducten (als de normale kosten van 

voeding worden overschreden);
 eigen bijdrage thuiszorg;
 kosten gehandicaptenparkeerkaart;
 extra waskosten van kleding en bedden-

goed door ziekte of handicap;
 gebit, tandprothese, orthodontie behande-

ling(en), kroon of brug (als de zorgverzeke-
raar maar een deel vergoedt);

 een gehoorapparaat (plus batterijen);
 kinderopvang, oppas- of crèchekosten in 

verband met scholing of werk;
 orthopedische schoenen, steunzolen;
 rechtsbijstand, kosten die voor eigen reke-

ning blijven;
 reiskosten om uw familie in het ziekenhuis, 

de gevangenis etc. te bezoeken;
 ouderbijdrage en kosten schoolreisje (kin-

deren op de middelbare school);
 woonkosten, waarvoor (tijdelijk) geen huur-

toeslag wordt verstrekt.

Het cluster Werk & Inkomen kunt u elke werk-
dag bereiken. Wij merken echter dat buiten 
de spreekuren andere balies (zoals de recep-
tie, burgerzaken en het Loket WWZ) van de 
gemeenten Aalsmeer en Uithoorn steeds 
vaker worden gebruikt door cliënten van 
Werk & Inkomen. 

De belangrijkste regels voor u op een rij:
1.  Producten en diensten van Werk & Inko-

men kunt u aanvragen tijdens het telefo-
nisch of inloopspreekuur.

2.  Formulieren kunt u inleveren tijdens de 
inloopspreekuren of in de donkergrijze 
brievenbus in de hal van het gemeente-

huis (direct links bij de schuifdeur) van 
Uithoorn of de algemene brievenbus 
aan de buitenkant van het gemeentehuis 
Aalsmeer inleveren (recht van de draai-
deur)*.

3.  Kopietjes kunt u maken in de supermarkt 
of een consulent kan dit doen tijdens het 
inloopspreekuur. 

* Let op: de groene ton die in de hal staat van het 
gemeentehuis Aalsmeer is er niet meer. U kunt uw 
rechtmatigheidsformulier of andere formulieren 
voortaan in de algemene brievenbus aan de buiten-
kant van het gemeentehuis inleveren.

gebruik spreekuren diverse loketten

Bereikbaarheid 
afdeling inburgering
De afdeling inburgering is elke werkdag 
van 8.30 tot 12.00 uur telefonisch bereik-
baar. Wilt u liever langskomen? Dit kan op 
woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur 
in het gemeentehuis van Uithoorn.




